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Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Teknltk 16.05.2018 § 18
Kuntalain 103 §:n mukaan teknisen lautakunnan kokous on
päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on
saapuvilla.
Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai
hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on
ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun
yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on
läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.
Teknisen lautakunnan esityslistat lähetetään viimeistään viisi päivää
ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille ja
muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen 9.5.2018.
Päätösehdotus (toimistopäällikkö):
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa sen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Teknltk 16.05.2018 § 19
Hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen
päättämällä tavalla.
Päätösehdotus (toimistopäällikkö):
Tekninen lautakunta valitsee jäsenistään kaksi tämän kokouksen
pöytäkirjan tarkistajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Emilia Aaltovirta ja
Irja Harju.
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Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Teknltk 16.05.2018 § 20
Hallintosäännön mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa
järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää
ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu
kokouskutsussa.
Päätösehdotus (toimistopäällikkö): Tekninen lautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen
työjärjestykseksi ja mahdolliset lisäasiat.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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Lautakunnalle tiedoksi
Teknltk 16.05.2018 § 21
Viranhaltijapäätökset
1. Teknisen toimiston päällikön tekemät viranhaltijapäätökset
8.3.-8.5.2018
Myönnetyt rakennusluvat
2. Rakennustarkastajan myöntämät rakennusluvat ajalta
1.1.-8.5.2018
Eurofins Ahma Oy
3. Savukosken kk:n jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailun raportti
vuodelta 2017
4. Niemiharjun suljetun kaatopaikan ympäristötarkkailun raportti
vuodelta 2017
AA Sakatti Mining Oy
5. Selvitys kaavoitustilanteesta malminetsintälupaan Värriö-nimiselle
lupa-alueelle
Annetut lausunnot
6. Maanmittauslaitokselle annettu lausunto määräalan lohkomiseen
kiinteistöltä 742-703-2-183 Huolto.
Päätösehdotus (toimistopäällikkö): Merkitään tiedoksi.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tiedoksiannot merkittiin tiedoksi.
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Siivooja Tuula Heleniuksen irtisanoutuminen
Teknltk 16.05.2018 § 22
Siivooja Tuula Helenius on 19.3.2018 saapuneella ilmoituksellaan
irtisanoutunut työsuhteestaan ja pyytänyt, että hänen viimeinen
palvelussuhdepäivänsä on 30.6.2018.
Hallintosäännön 46 § mukaan palvelussuhteen päättämisestä
päättää se, joka valitsee työntekijän.
Kunnan valtuustostrategian mukaan jokaisen viran ja toimen
jäädessä ilman vakituista viran- tai toimenhaltijaa lautakuntien tulee
arvioida työtehtävien hoitaminen uudelleen.Vapautuvien virkojen ja
vakinaisten työsuhteiden uudelleen täyttö edellyttää
kunnanhallituksen lupaa.
Siivoojan toimen täyttäminen tässävaiheessa ei ole kiireellinen asia
Siivoustyön uusi mitoitus ei ole vielä valmistunut. Lisäksi siivoojien
työmääriin vaikuttavat kunnan kiinteistöjen mahdollinen myynti sekä
koulun nykyisten tilojen käyttöaste.
Päätösehdotus (toimistopäällikkö):
Tekninen lautakunta hyväksyy siivooja Tuula Heleniuksen
irtisanoutumisen ja toteaa hänen palvelussuhteensa päättyvän
30.6.2018.
Lautakunta kiittää Tuula Heleniusta pitkäaikaisesta työstään
siivoojana.
Lautakunta päättää, että siivoojan tointa ei täytetä vielä
tässävaiheessa ennenkuin uusi siivoustyön mitotus valmistuu sekä
mahdolliset kiinteistöjen myynnit ja koulun nykyisten tilojen
käyttöaste selviää.
Rakennusmestarilla on oikeus palkata työntekijä
viranhaltijapäätöksellään kuuden kuukauden ajaksi.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Rivitalohuoneisto Savuriekko asunto 2 remontti
Teknltk 16.05.2018 § 23
Kunnan omistaman vuokrarivitalohuoneisto Asunto Oy Savuriekko
asunto 2 korjaamisesta on pyydetty tarjouksia seitsemältä eri
urakoitsijalta. Tarjousten jättöaika päättyy maanantaina 14.5.2018
kello 12.00.
Remontti on pintaremontti, jossa suurin korjaustarve on
pesuhuoneessa, saunassa ja keittiössä. Lisäksi kaikki seinäpinnat
maalataan tai tapetoidaan.
Kunnan tämän vuoden talousarviossa on varattu 15.000 euron
määräraha tämän vuokrahuoneiston korjaamiseen.
Tarjousten avauspöytäkirja sekä jätetyt tarjoukset esitellään
kokouksessa.
Päätösehdotus (toimistopäällikkö):
Määräaikaan 14.5.2018 mennessä kuntaan on saapunut yksi
urakkatarjous (avauspöytäkirja liitteenä). Tarjouksen on jättänyt
Rkl Pentti Jokiperä Oy, urakkahinta 14.900,00 euroa (sis. alv 24%).
Lautakunta päättää hyväksyä jätetyn tarjouksen.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

1
2

Oheismateriaali

Oheismateriaali Savuriekko/pohjakuva
Oheismateriaali/Savuriekko työt urakassa

Pöytäkirjan tarkastajat:

Urakkatarjouspyyntö/Savuriekko
Tarjousten avauspöytäkirja/Savuriekko
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Lisämääräraha / Martin tievalaistuksen korjaaminen
Teknltk 16.05.2018 § 24
Martin kylässä huhtikuussa puutavararekalle sattunut
vahinkotapahtuma aiheutti merkittäviä vaurioita kunnan omistamalle
tievalaistukselle. Viisi valaisinpylvästä meni poikki ja usea muu
pylväs vaurioitui. Lisäksi valaisinkuvut varsineen rikkoontuivat ja
sähkökaapelit vaurioituivat.
Itä-Lapissa sähkötöitä urakoivalta Ellappi Oy:ltä on pyydetty arvio
vaurioista ja suunnitelma niiden korjaamisesta. Sen perusteella
pyydetään urakkatarjoukset tievalaistuksen korjaamisesta.
Vahingosta syntyneet kustannukset korvataan rekka-auton
liikennevakuutuksesta, mutta kunta joutuu ensin itse maksamaan
kulut ja hakemaan korvauksen vakuutusyhtiöltä. Nettovaikutus on
siten nolla, mutta sekä menoihin että tuloihin pitää varata
läpilaskutusta varten määrärahaa alustavasti 20.000 euroa.
Päätösehdotus (toimistopäällikkö):
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle myönnettäväksi lisää määrärahaa 20.000 euroa
talousarvion kohtaan 7612 Tievalaistus sekä menoihin että tuloihin
Martin tievalaistuksen korjaamiseksi.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Lisämääräraha / Ryhmäperhepäiväkodin aitaus ja sääsuojaus
Teknltk 16.05.2018 § 25
Ryhmäperhepäiväkodin valvontatarkastuksessa on terveystarkastaja
antanut toimenpide-ehdotuksen alapihalle menevän serpentiinitien
aitaamisesta rinteen jyrkkyyden vuoksi. Lisää aidattavaa tiereunaa
on 36 metriä. Piha-alueella aiheutuu talvella kylmän tuulen ja kesän
paahtavan auringopaisteen vuoksi lapsille sellaista haittaa, jota
vastaan pitää tehdä suojaavia rakenteita. Tuulieste on helpoin tehdä
levystä ja kiinnittää se aitaan. Aurinkosuojan teossa tulee huomioida
myös sen helppo siirrettävyys pois lumitöiden tieltä.
Ryhmikselle kulkuportti on varustettu pariovella, kun samasta
portista pukataan pihalumet pois. Järkevää olisi muuttaa kulku
pienemmän portin kautta tapahtuvaksi.
Lisäksi valvontatarkastuksessa on otettu kantaa ryhmiksen
lämmityksen riittämiseen talven pakkasilla. Asiasta ollaan oltu
yhteydessä ryhmiksen rakentaneeseen urakoitsijaan, jonka vastuu
ja takuu kohteen valmistumisesta on vielä voimassa.
Päätösehdotus (toimistopäällikkö):
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle
14.000 euron lisämäärärahan myöntämistä ryhmäperhepäiväkodin
aidan ja sääsuojien rakentamiseen.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Oheismateriaali

Tarkastusraportti Ryhmis

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lisämääräraha hankesuunnitteluun / uuden koulurakennuksen suunnittelu ja
rakentaminen
Teknltk 16.05.2018 § 26
Koulukeskuksen neljästä rakennuksesta on tehty laajat
kuntotutkimukset, joiden avulla on saatu selville rakennusten kunto
ja arvioitu peruskorjaamisen mahdollisuutta. Kuntotutkimukset
osoittavat, että rakennuksista B ja D ovat niin suurien korjausten
tarpeessa, että niiden kunnostaminen ei ole järkevä. Myös
A-rakennus vaatii ison ja kalliin remontin, että sen toteuttaminen ei
varmaan ole järkevää. Peruskorjauksen onnistuminen ja kaikkien
sisäilman ongelmia aiheuttavien tekijöiden poistaminen ei ole täysin
varmaa toimintaa. Ainoastaan kirjasto-liikuntasali eli C-rakennus on
peruskorjauksella kunnostettavissa niin, että sen oletettu tuleva
käyttöikä on riittävän pitkä.
Näillä saaduilla tutkimustiedoilla on kiinteistötoimikunta pitänyt
kokouksen yhdessä Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon
terveysvalvonnan kanssa. Kiinteistötoimikunta esittää pikaisesti
käynnistettävän hankesuunnitelman laatimisen uuden
koulurakennuksen tekemiseksi Savukoskelle. Hankesuunnittelussa
tulee huomioida jo tehdyt tilatarpeen selvitykset ja oppilasennusteet.
Lisäksi hankesuunnitelman tulee sisältää koulukuljetusten turvallisen
purkamisen ja kyytiin nousemisen, purettavat rakennukset,
piha-alueen käyttö ja rakenteet, lämmitysvaihtoehdot sekä
käyttökustannusten vertailun nykyisiin rakennuksiin.
Päätösehdotus (toimistopäällikkö):
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle, että kunta aloittaa uuden koulurakennuksen
suunnittelun pikaisesti. Uuden koulurakennuksen
hankesuunnitteluun myönnetään 20.000 euron määräraha.
Päätös:

Keskustelun jälkeen Heidi Martin esitti, että ennen
hankesuunnittelun aloittamista pidettäisiin
tiedotus/keskustelutilaisuus hankesuunnittelijan ja eri sidosryhmien
edustajien kanssa.
Lautakunta esittää, että kunnanhallitus nimeää ohjausryhmän uuden
koulukeskushankkeen suunnitteluun.
Puheenjohtaja totesi lautakunnan hyväksyneen päätösehdotuksen
tehdyin lisäyksin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Savukosken kunnan tuki tuettuun maksulliseen lomitusapuun
Teknltk 16.05.2018 § 27
Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt 26.1.2018 päivätyn
kirjeen Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle sekä kunnille:
”Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kuntia harkitsemaan
lomitusmaksujen kuntakohtaisten tukien mielekkyyttä.
Lomitusmaksujen kuntakohtaiset tuet eivät sisälly Euroopan
komissiolle ilmoitettuun lomitusjärjestelmään ja niiden mahdollinen
takaisinperintäriski kohdistuisi tukea saaneisiin maatalousyrittäjiin.
Tausta
Maatalousyrittäjien lomituspalvelulakia koskevan hallituksen
esityksen luonnoksen lausuntokierroksella tuli esiin kuntien
lausunnoista, että eräät kunnat subventoivat mm. tuetun
maksullisen lomituksen käyttöä antamalla kuntakohtaisia tukia
lomitusmaksuihin.
Suomen lomitusjärjestelmä on hyväksytetty EU:n
valtiontukisääntöjen mukaisesti Euroopan komissiossa. Asiaa
koskee komission päätös 15.12.2015.
Komissiossa hyväksytetty Suomen lomitusjärjestelmä perustuu
lomituslainsäädäntöön (komission päätöksessä
lomitustukijärjestelmän kuvaus, kohta 2.8.). Komission päätöksessä
(kohta 2.9) todetaan, että tuki ei voi kasautua muista paikallisista,
alueellisista, kansallisista tai unionin ohjelmista samojen
tukikelpoisten kustannusten kattamiseksi myönnettävän tuen
kanssa.
Näin ollen on mahdollista, että lomitusmaksujen kuntakohtaiset tuet
tulkittaisiin kielletyksi valtiontueksi, joka on mahdollista periä
edunsaajilta takaisin korkoineen. Lopullinen tulkinta tukien
valtiontuensääntöjen vastaisuudesta kuuluu komissiolle.
Virkamiesten käsityksen mukaan riski on kuitenkin varteenotettava.
Takaisinperintätilanteessa maatilayrittäjiä ei suojelisi se, että kuntien
vastuulla on lähtökohtaisesti varmistaa lomituksen asiakasmaksujen
tukikelpoisuus.
Maatilayritysten toiminnan kannalta ei ole tarkoituksenmukaista, että
niihin kohdistuu mahdollinen riski takaisinperinnälle. Näistä edellä
kuvatuista syistä johtuen sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kuntia
harkitsemaan lomitusmaksujen kuntakohtaisten tukien mielekkyyttä.”

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vuosilomaan oikeutetulla maatalousyrittäjällä on mahdollisuus
käyttää tuettua maksullista lomittaja-apua enintään 120 tuntia
kalenterivuodessa. Vuonna 2018 tuetun maksullisen lomittaja-avun
hinta on 13,93 €/tunti. Savukosken kunta on jo useiden vuosien
ajan varannut talousarviossaan määrärahan tuetun maksullisen
lomittaja-avun tukemiseen (50 % tuntihinnasta). Vuonna 2018
tukemiseen on varattu 3 000 euron suuruinen määräraha.
Savukoski kuuluu Sallan kunnan hallinnoimaan lomituksen Sallan
paikallisyksikköön, siihen kuuluvat myös Kemijärvi, Pelkosenniemi ja
Salla.Myös muut kunnat ovat tukeneet tuettua maksullista
lomittaja-apua itse määrittelemiensä määrärahojen puitteissa.
Lomitustoimi on tiedottanut maatalousyrittäjiä tuetun maksullisen
lomittaja-avun kunnan tukeen liittyvästä yrittäjiin kohdistuvasta
takaisinperinnän riskistä 10.4.2018 lähettämässään tiedotteessa.
Tiedotteessa on tuotu ilmi myös se, että maatalousyrittäjille on
harkintansa mukaan mahdollisuus jättää tuki vastaanottamatta.
Tiedote jaetaan oheismateriaalina teknisen lautakunnan jäsenille.
Päätösehdotus (puheenjohtaja):
Tekninen lautakunta päättää jatkaa tuetun maksullisen
lomittaja-avun tukemista vuoden 2018 talousarvioon varatun
määrärahan puitteissa. Maatalousyrittäjän tulee päättää
henkilökohtaisesti ottaako hän vastaan maksullisen lomittaja-apu
tuen. Maksullisen lomittaja-avun tuen jatkoa tarkastellaan vuoden
2019 Savukosken kunnan talousarvion laadinnan yhteydessä.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

3

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tiedote yrittäjille
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Talousarvion käyttötalouden toteutuminen tammi-maaliskuu 2018
Teknltk 16.05.2018 § 28
Tämän vuoden käyttötalouden suunnitelman ensimmäinen
vuosineljännes näyttää toimintamenojen kannalta 28,0 % osuuden
toteutumaa, toimintatuotot ovat toteutuneet 16,3 %, joten
toimintakate on siten 38,0 %.
Tilatoimen kulut ovat 33,6 %, jotka selittyvät lämmityskustannuksilla
ainakin osittain. Tuotot ovat 25,9 %, joten ne ylittävät neljänneksen
osuuden.
Liikenneväylissä näkyy menoina alkuvuoden auraukset sekä
Kuoskun Tenniöjoen sillan suunnittelun kustannukset.
Vesihuoltolaitoksella tulot koostuvat kahdesti vuodessa tehtävästä
vesilaskutuksesta, joten tässä toteutumavertailussa ne eivät vielä
näy.
Päätösehdotus (toimistopäällikkö):
Lautakunta käy keskustelun talousarvion toteutumisesta.
Päätös:

Toimistopäällikkö selosti lautakunnalle talousarvion toteutumisen ja
keskustelun jälkeen talousarvion toteutuminen merkittiin tiedoksi.

Liitteet

4

Pöytäkirjan tarkastajat:

Talousarvion toteuma
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MRL-päiville osallistuminen
Teknltk 16.05.2018 § 29
Lapin ELY-keskus järjestää Maankäyttö- ja rakennuslakia (MRL)
koskevat neuvottelu- ja koulutuspäivät Levillä 29.-30.8.2018.
Tilaisuus on tarkoitettu kuntien kaavoitukseen sekä rakentamisen
ohjaukseen ja valvontaan osallistuville virka- ja luottamushenkilöille.
Päätösehdotus (toimistopäällikkö):
Lautakunta päättää neuvottelu- ja koulutuspäivään osallistujat.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lautakunta nimesi neuvottelu- ja koulutuspäivien osallistujiksi
lautakunnan puheenjohtaja Jouni Halosen, rakennusmestari Jarmo
Ahtisen ja toimistosihteeri Riitta Junttilan.
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Muut asiat
Teknltk 16.05.2018 § 30 Teuvo Körkkö ehdotti, että lautakunnan kokouspäiväksi muutettaisiin
perjantai klo 14.00 alkaen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.29.

Pöytäkirjan tarkastajat:

SAVUKOSKEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

3/2018
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

Hallintokäyttölain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja
-aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
Savukosken xxxx
Kauppakuja 2 A 1
98800 SAVUKOSKI
Pykälät

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.

MUUTOKSENHAKUOHJE HANKINTA-ASIASSA
Pykälät
Muutoksenhakuohje liitteenä.

Pöytäkirjan tarkastajat:

SAVUKOSKEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

3/2018
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Liitetään pöytäkirjaan

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen
johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on
tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa
päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, käynti- ja postiosoite
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Isokatu 4, OULU
Postiosoite:
PL 189
90101 OULU
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postitusosoite

Pykälät

Valitusaika

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirjelmä

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos
ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti,
asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä
tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta
valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat
on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Pöytäkirjan tarkastajat:

SAVUKOSKEN KUNTA

Lisätietoja

PÖYTÄKIRJA

3/2018

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät
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Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista
annetun lain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin
voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/ valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liitetään pöytäkirjaan

